
   
 

24.09.2019. 

ПРИХОДИ 
 

ИЗВОР ДИНАРА 

Порез на зараде 103,456.04 

Порез на остале приходе 25,787.79 

Порез на наслеђе и поклоне 8,984.00 

Порез на приход од самосталних делатности-
самоопорезиви 

2,200.00 

Боловање 29,340.80 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 35,550.00 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 447,655.20 

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

1,184.00 

Приход од обуставе пореза на зараде 5,425,494.38 

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,300.00 

Комунална такса за држање моторних возила 27,570.00 

Порез на приход од самосталних делатности-паушални 13,699.99 

Приходи од давања у закуп непокретности 49,177.81 

Накнада за коришћење дрвета 206.70 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 215.08 

Накнада за коришћење јавних површина у пословне сврхе 4,500.00 

Текући наменски трансфери од Републике 306,159.00 

Приходи буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна 

3,867.88 

Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским 
установама 

31,334.00 

УКУПНО 
6,520,682.67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСХОДИ 
 

КОРИСНИК СВРХА ДИНАРА 

Општинска управа провизија 1,053.00 

Општинска управа кафе кухиња 4,903.20 

Општинска управа 8/19 одржавање фонтатна и 
чесми 

375,290.40 

Општинска управа 8/19 одржавање јавне расвете 76,104.00 

Општинска управа 8/19 одржавање рипаљке 163,261.56 

Општинска управа 8/19 фиксни-мз врмџа 659.00 

Општинска управа 8/19 надзор над путевима 48,750.00 

Општинска управа 8/19 физичко обезбеђење 52,080.00 

Општинска управа 8/19 телефон 62,831.88 

Општинска управа 8/19 комуналне услуге 42,679.78 

Општинска управа репарација тракастих завеса 13,000.00 

Општинска управа пуњење тонера 21,600.00 

Општинска управа 7/19 вода,смеће,електрична 
енергија-лер 

7,894.20 

Општинска управа чајеви 4,380.00 

Општинска управа 7/19 трошкови интернатског 
смештаја 

71,152.80 

Општинска управа канта за ђубре 2,800.00 

Општинска управа репрезентација 753.00 

Општинска управа накнаде члановима општинског 
већа 

38,876.58 

Предшколска установа 
Буцко 

намирнице за припремање 
хране, материјал за текуће 
поправке, дневнице 

162,175.27 

ОШ Митрополит Михаило текуће поправке, храна, 7/19 
електрична енергија, 
угоститељске услуге, превоз 

124,120.87 

Центар за социјални рад једнократне новчане помоћи 183,000.00 

Удружење одгајивача 
говеда-Девица 

вештачко осемењавање 291,000.00 

УКУПНО 
1,748,365.54 

 
 

ДНЕВНИ ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА РАЧУНУ 
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